
Margittai Munícipium Helyi Tanácsa 

Határozat 

A 8-as Helyi Tanácsi határozat módosítása és teljes átalakítása, 2015.01.29-ről,  a fejlődési 
stratégiájának elfogadása, 2014-2020-ra. 

Margitta Municípium Helyi Tanácsa összeült rendes ülésre, 2018.augusztus 10-én. 

 

Figyelembe véve az 5417-es számú szakjelentést, 2018.08.10-ből. 

Figyelembe véve a 8-as Helyi Tanácsi határozatot, 2015.01.29-ből, amelyet Margitta 
Municípium Helyi Nemzeti Stratégiája fogad el,  

A kedvező véleménye a Margittai municípium Helyi Tanácsán belül  

A 215/2001-es Helyi Közigazgatási Törvény 36-os cikkének 4.bekezdésének, e pontja szerint, 

 

Határoz 

 

1.Cikkely: kiegészíti   a Helyi Fejlesztési stratégiát 2014-2020-ra, 1.1-es intézkedést, 
integrálási beavatkozások az életminőség javítására és  szociális integrálása a hátrányos 
helyzetben levő lakosságnak, az  O1. 13.a következő tartalommal: 

O1.13.: Octavian Goga Multifunkcionális Oktatási Központ: 

Az általános célkitűzése ennek a projektnek a lakosok életminőségének a javítása Margitta 
municípiumban és környékén, különösképpen azoknak akik hátrányos helyzetben élnek: 

-az oktatási minőség  javítása, magasabb oktatási szintre emelése a lakosságnak, amely 
alapfeltétel   egy intelligens, tartós, kedvezményes befogadást illetően. 

-minőségi szabadidő eltöltésére vonatkozó lehetőségek 

-a hátrányos, sérülékeny csoport lakhatási feltételeinek javítása 

-a minőségi és a városi közinfrastruktúra javítása. 

A projektnek két összetevője lesz: 

A.) -rehabilitálása, kiterjesztése, modernizálása és a felszereltség javítása  az Octavian 
Goga Nemzeti Kollégiumnak, 0-8-as osztály, ugyanúgy, mint egy bentlakás 
létesítését( N. Balcescu 80-as szám alatt), hogy jobb körülményeket biztosítsanak a 
testvértelepülésekből származó tanulóknak. 

B.)  mutifunkcionális, szabadidős tér létesítése Margitta munícipiumban. 



POR 2014-2020 

A  projekt felbecsült értéke : 23.200.000 lej. 

2.Cikkely: kiegészítik a Margittai municípium fejlődési stratégiáját 2014-2020-as periódusra, 
1.1 –es intézkedésekkel,  hogy növeljék az életminőséget, a szociális integrálását az érzékeny, 
sérülékeny társadalomnak,  O1.14-es célkitűzés, a következő tartalommal: 

O1.14. Multifunkcionális szabadidős központ Margittán: 

A fő célkitűzése ennek a projektnek a Margittai és környékén élő lakosok életminőségének 
javítása, leginkább a hátrányos helyzetűeké vagy a sérülékenyeké, a szabadidő eltöltése és az 
életminőség javítása. 

A cél elérése érdekében a projekt a következő aktivitásokat írja elő: 

A. Egy multifunkcionális szabadidős központ létesítése, amely a lakosok 
életminősőgének javítását fogják szolgálni. 

B. Egy bekötőút a központ és az Oltului utca között, valamint parkolók létesítése. 

Por 2014-2020 

A projekt felbecsült értéke: 23.200.000 lei 

3.Cikkely: A jelen határozatot közlik: Bihar megyei Prefektúra Intézményével, Margitta 
municípium polgármesterével, a Nemzetközi ügyek osztállyal, kifüggesztésre. 

Gyűléselnök:          Ellenjegyzi: 

Maries Mihaela         jr. Demeter Cornelia 

 

Margitta 

2018.08.10/99 

Elfogadva  15 szavazattal, a jelelenlévő 15 tanácsosból 

 

 


